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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Persekusi

1. Pengertian Persekusi

Persekusi itu berbeda dengan main hakim sendiri, dalam arti yang

sebenarnya persekusi merupakan tindakan memburu seseorang atau 

golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang 

dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri. Biasanya 

seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke tempat 

tinggal asalnya karena memiliki ketakukan yang mendasar karena adanya 

persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, 

keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti persekusi sebagai berikut : 

Persekusi/per·se·ku·si/pérsekusi artinya pemburuan sewenang-wenang 

terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau 

ditumpas.  

       Menurut Damar Juniarto (Anggota Koalisi Anti Persekusi dari 

SAFEnet) Damar mengungkapkan bahwa, Persekusi itu beda dengan main 

hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah 

tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu. Menurut Masyhur 

Effendi, Taufani Sukmana Evandri (2007) Pengertian persekusi adalah 

perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan 
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berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan 

pelanggaran hukum internasional.
8
 

       Meskipun definisi persekusi dan implikasi moralnya yaitu apa yang 

salah belum mendapat banyak perhatian dari banyak akademisi, namun 

Jaakko Kuosmanen telah menetapkan definisi persekusi dengan 

membongkar asumsi umum berdasarkan kasus historis. Menurutnya, agar 

sebuah pelanggaran dianggap sebagai benuk persekusi, ada tiga syarat 

yang diperlukan, kondisi yang harus ditetapkan: (1) ancaman asimetris dan 

sistemik; (2) bahaya berat dan berkelanjutan; dan, (3) sasaran diskriminatif 

yang tidak adil. 

       Persekusi juga jauh melampaui kelompok agama, etnis, dan politik, 

hampir semua perbedaan mencolok dalam penampilan atau perilaku dapat 

digunakan sebagai dasar persekusi, seperti homoseksualitas. Satu-satunya 

benang merah di antara alasan-alasan di atas adalah persepsi 

individu/kelompok yang berbeda. Dengan demikian, persekusi nampaknya 

merupakan ekspresi kecenderungan masyarakat yang lebih umum dalam 

perilaku sosial manusia, yang berusaha memaksakan atau menerapkan 

kesesuaian. 
9
 

       Kelompok yang dipersekusi sering diberi label dengan menggunakan 

istilah merendahkan yang memperkuat keterasingan sosial mereka. 

                                                           
8
 A. Masyhur Effendi, Taufani Sukmana Evandri. 2007, HAM dalam dimensi/dinamika 

yuridis, sosial, dan politik & proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM (hukum hak asasi manusia) 

dalam masyarakat, Ghalia Indonesia, hlm.155 
9
 Kuosmanen, J. (2014). What’s so special about persecution? Ethical Theory and Moral 

Practice. Vol 17 No.1: hlm.129 
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Misalnya, ras yang berbeda disebut inferior atau sub-manusia, Agama 

yang berbeda disebut kafir, Kelompok politik disebut subversive, 

Homoseksual dan pengguna narkoba disebut tidak bermoral. Penggunaan 

istilah semacam itu dengan konotasi yang sangat negatif memungkinkan 

individu untuk tidak memeriksa sifat sebenarnya dari hubungan mereka 

dengan kelompok yang dianiaya.  

       Persekusi yang dilakukan oleh kelompok tertentu tidak disebut 

sebagai bentuk pelanggaran oleh pelakunya. Pelaku tidak melihat salah 

dalam tindakan mereka atau membiarkan kesalahan kecil untuk melawan 

apa yang mereka lihat sebagai kesalahan yang lebih besar dan lebih serius. 

Persekusi biasanya dinyatakan sebagai upaya untuk melindungi diri 

sendiri, keluarga, kelompok atau masyarakat dari apa yang mereka lihat 

sebagai potensi ancaman atau berlawanan dengan kepercayaannya. 

       Lebih jauh lagi, kejahatan persekusi telah terjadi sejak lama dan di 

Indonesia bukan suatu hal yang baru. Tercatat tahun 1965 saat orang 

dengan mudah dibunuh, dianiaya karena dituduh komunis tanpa proses 

peradilan, Petrus atau penembakan misterius di era 90-an, dukun santet 

tahun 1998 di Banyuwangi dan persekusi terhadap Ahmadiyah. Karaktek 

persekusi adalah: 

1. Adanya hak dasar yang dirampas 

2. Pelaku mentarget 

a. Orang atau orang-orang karena identitas kelompok 
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b. Orang atau orang-orang karena identitas bersama/kolektif 

c. Kelompok tertentu 

d. Kolektivitas tertentu 

3. Pentargetan tersebut didasarkan atas dasar politik, ras, 

kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau dasar lain yang 

secara universal tidak dibolehkan menurut hukum 

internasional. 

4. Tindakan yang dilakukan mulai pembunuhan, penganiayaan, 

hingga perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan 

penderitaan fisik maupun mental. 

5. Meluas atau sistematis 

6. Pelaku mengetahu bahwa tindakannya bagian dari tindakan 

yang diniatkan sebagai bagian dari serangan meluas atau 

sistematis.
10

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri 

(Eigenrichting) 

 

1. Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigentrechting) 

       Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atau 

istilah hukumnya Eigenrichting adalah menghakimi orang lain tanpa 

mempedulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan, 

penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya. Eigenrichting dalam ilmu 

hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. 

Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun 

                                                           
10

  Joshua Zatcof. 2013. Conjuntura Global, Curitiba, Vol. 2, hlm.126 
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tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada 

kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan 

untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-

wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai sebuah 

Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaksud dalam Pasal 

1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. 

Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan 

pembenar dari sisi normative.   

       Main hakim sendiri atau yang biasa di istilahkan masyarakat luas dan 

media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan 

jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga 

brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 

Eigenrechting yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 

mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa 

penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri 

hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan 

oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan nahwa 

adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.
11

 

       Main hakim sendiri (Eigenrechting) merupakan salah satu bentuk 

reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di 

                                                           
11

 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,  hlm 167. 



23 
 

masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat 

dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.
12

 

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:   

1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-

pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang 

terjadinya suatu tindakan kejahatan. 

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat 

keamanan atau penegak hukum secara resmi. 

3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas 

pelaku kejahatan. 

4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab 

dilakukannya suatu tindakan kejahatan.   

 Sedangkan aspek negatif jika:   

1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan 

dasar luapan emosional. 

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku 

didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).   

3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, 

penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.   

4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan 

latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.   

                                                           
12

 18 Abdul Syahni, Sosiologi Kriminalitas, Bandung : Remaja Karya, 1987, hlm 100-

101. 
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       Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim 

sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan 

perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, 

seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali 

dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka 

tindakan menghakimi sendiri ini tidak dilarang. Sedangkan 

tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan 

main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran 

seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak 

pidana. 

C. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang 

Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP 

1. Pengertian Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri 

(Eigenrechting)
13

 

       Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat 

yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya 

menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa 

bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya 

kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi 

apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka 

maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan 

                                                           
13

 Sahetapy,J.E.1979.Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 

45 
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dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-

hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.   

       Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal 

untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan 

dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil 

masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu 

masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-

bentuk tindak pidana main hakim sendiri (eigenrechting) terhadap pelaku 

tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada 

perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang 

membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu 

orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal 

pembahasannya dititik beratkan pada kata massa. Berdasarkan kata massa 

yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah 

dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.
14

   

       Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa 

juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan 

perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang 

banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung 

baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama 

baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri 

dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan 

                                                           
14

 Yesmil Anwar dan Adang, 2010,  Kriminologi,  Bandung : Refika Aditama, hlm 55 
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pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan 

terjadinyakerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam 

pasal 170 KUHP.
15

   

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:  

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan 

terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima 

tahun enam bulan.  

(2) Tersalah dihukum:  

1) dengan penjara  selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan 

sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya 

itu menyebabkan sesuatu luka. 

2) dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan 

itu menyebabkan luka berat pada tubuh 3. dengan penjara 

selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan matinya orang.  

 Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai  

berikut: 

1. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi 

sebagai pelaku.  

2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik 

dapat melihatnya  

                                                           
15

 Andi hamzah,2009, Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp, Jakarta : Sinar grafika, hlm 7. 
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3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang 

atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa 

perbuata itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki 

tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan 

(delik culpa).  

4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini 

biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan.  

5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada 

orang atau barang sebagai korban.  

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat 

para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk 

secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung 

kendala dan berbau kontroversi karena  subyek barang siapa menunjuk 

pelaku satu orang, sedangkan istilah dengan tenaga bersama 

mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut 

penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak 

teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada 

orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga 

bersama melakukan  kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik 

sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.  

Jadi pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau 

spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan 
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massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, 

karena dalam pasal-pasalnya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang 

satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner tidak masuk 

dalam delik penyertaan yaitu penganjuran dimana massa tidak jelas 

kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang 

sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama 

dengan pelaku yang lain.   

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan 

hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok 

dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan 

dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang 

dilkukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa 

sulit, sebagaimana pengertian dari kata massa adalah dua orang untuk 

minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 

kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan 

massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya. Untuk massa yang jelas 

berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan 

pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar 

keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah 

diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.  

Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah 

massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan 

nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa 
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yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. Jadi 

dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas 

berapa jumlah massa serta nominal dari massa yang terlibat dalam 

melakukan perbuatan pidana.
16

 

D. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan 

 

       Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso,
17

 kriminologi adalah 

ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-

luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahju 

Muljono,
18

 membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai 

kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap 

perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal 

(criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas 

asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).
19

 

       Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep 

kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang 

harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. 

2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, 

mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan 

pidana dan reaksi masyarakat.
20
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 Adami Chazawi,2002, Percobaan Dan Penyertaan,  Jakarta : Pt, Raja Grafindo 

Perkasa, hlm 123. 
17

 Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta : Laksbang 

Grafika, hlm.11. 
18

 Wahju Muljono, 2012. Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

hlm. 35. 
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 Ibid, hlm. 97. 
20

 Lilik Mulyadi, 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Bandung : 

Alumni, hlm. 95 



30 
 

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang 

turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas 

dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso
21

 dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Kriminologi Konvensional 

a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab 

kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, 

nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, 

alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang. 

b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis 

menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa 

faktor sebagai penyebabnya. 

c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa 

kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori 

dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa 

penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.  

d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang 

ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim 

panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim 

dingin. 

e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa 

manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan 

demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab 

kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.  

f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan 

disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si 

pelaku (a born criminal). 

g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa 

masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat 

jahat. 

h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan 

bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan 

sebaliknya. 

i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan 

terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan 

keturunan. 

j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan 

mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, 

sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap 

kriminalitas. 
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2. Teori Kriminologi Modern 

a. Teori asosiasi diferensial (differential association 

theory) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa 

kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil 

peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam 

masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland 

berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi 

teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan 

rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi 

yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma 

masyarakat, termasuk norma hukum. 

b. Teori tegang atau anomi (strain theory) dari Emile 

Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial 

tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai 

peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. 

Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa 

manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah 

terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya 

menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara 

mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak 

legal.  

c. Teori kontrol sosial (social control theory), merujuk 

kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal 

pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan 

kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat 

sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan 

kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi 

memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial 

(social bond), yaitu apabila seseorang terlepas atau 

terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia 

bebas untuk berperilaku menyimpang. 

d. Teori sub-budaya (sub-culture theory) dari Albert K. 

Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak 

nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan 

mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok 

anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai 

kultural masyarakat. 

e. Teori-teori sendiri (the self-theories) dari Carl Roger, 

menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau 

penafsiran individu yang bersangkutan.  

f. Teori psikoanalisis (psycho-analitic theory), yaitu 

tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan 

perilaku kriminal dengan hati nurani (concience) yang 

begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah 

atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol 
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dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu 

kebutuhan yang harus segera dipenuhi. 

g. Teori netralisasi (the techniques of netralization) 

berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan 

oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu 

terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik 

di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan 

layak untuk mencapai hal tersebut.  

h. Teori pembelajaran sosial (social learning theory) 

berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh 

pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan 

disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup 

bermasyarakat.  

i. Teori kesempatan (opportunity theory) dari Richard A. 

Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa 

munculnya kejahatan dan bentukbentuk perilakunya 

bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh 

norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.  

j. Teori rangsangan patologis (pathological stimulation 

seeking) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang 

merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan 

bagi peningkatan-peningkatan atau 

perubahanperubahan dalam pola stimulasi pelaku. 

k. Teori interaksionis (interactionist theory) menurut 

Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan 

makna (meaning), makna timbul karena adanya 

interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang 

yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah 

karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, 

dan situasi.  

l. Teori pilihan rasional (rational choice theory) menurut 

Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai 

fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-

keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana 

bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.  

m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang 

menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan 

internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-

orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem 

peradilan pidana.  

n. Teori pemberian nama (labeling theory), menjelaskan 

bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam 

pemberian label oleh masyarakat untuk 

mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada 

masyarakatnya.  
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o. Teori-teori konflik (conflict theories) menurut George 

B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum 

merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara 

kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba 

menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan 

mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan 

kepolisian negara.  

p. Teori pembangkit rasa malu (reintegrative shaming 

theory) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi 

sosial meningkatkan kejahatan.  

q. Teori kriminologi kritis (radical criminology) 

berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, 

melainkan dirumuskan oleh penguasa. 

Siswanto Sunarso
22

 berpendapat bahwa ; 

Dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para 

pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang 

selain penjahat, khususnya korban
23

 kejahatan yang dirugikan oleh 

suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana 

sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban 

seringkali memiliki kualitas sebagai saksi
24

 (saksi korban) di 

samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam 

pemeriksaan perkaran pidana. 

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso
25

 menyatakan bahwa ; 

Ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu 

penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice). Timbulnya 

korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang 

illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan 

ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban 

akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso
26

 juga mengutip M. 

Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang 

korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, 

sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, 

juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban 
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ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan 

terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun 

negara.  

Barda Nawawi Arief
27

 mengemukakan bahwa ; 

hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan 

korban in abstracto dan secara tidak langsung. Hal tersebut 

menurut C. Maya Indah S
28

 dikarenakan tindak pidana positif tidak 

dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan 

hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya 

dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban 

bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian atau penderitaan 

korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada 

pertanggungjawaban pribadi. 

Siswanto Sunarso
29

 mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa ; 

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah 

pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. 

Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau 

kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen 

demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang 

berbasis pada konsep keadilan retributif (retributive justice). 

2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap 

kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar 

kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar 

kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran 

yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (restorative 

justice).  
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Siswanto Sunarso,
30

 ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana 

yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perspektif Keadilan Retributif 

 

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah 

pelanggaran terhadap tertib publik (public order) atau suatu 

perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari 

warga negara, menentang serangkaian standar oleh 

institusiinstitusi demokratik masyarakat sehingga administrasi 

peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara 

eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan dan 

penegakannya. Pemidanaan model retributif dipusatkan pada 

pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh 

bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa 

dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan 

pertanyaan yang tidak relevan atau merendahkannya. Dalam 

banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan 

dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya 

korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai 

saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam 

proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban 

untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum 

pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. 

Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, 

pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan. 

 

2. Perspektif Keadilan 

 

Restoratif Perspektif keadilan restoratif memandang 

kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar 

hukum pidana adalah konflik antarindividu yang menimbulkan 

kerugian pada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri. 

Keadilan restoratif berpijak pada hubungan manusiawi antara 

korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang 

ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya 

pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar 

sendiri. Pidana dan pemidanaan menjadi bagian dari 

penyelesaian konflik dan menekankan pada perbaikan terhadap 

akibat kejahatan. Penyelesaian konflik melalui mediasi antara 
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korban dengan pelaku secara personal mempertanggung 

jawabkan tindakannya dengan menghadapi korban dan 

membuat kesepakatan mempromosikan keterlibatan 

masyarakat dan korban secara aktif dalam proses peradilan, dan 

mempertinggi kualitas keadilan yang dirasakan, baik oleh 

korban maupun pelaku. Elemen-elemen keadilan restoratif 

dalam pemidanaan adalah konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, 

penyembuhan, dan pemaafan. 

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lebih 

Satu Orang 
 

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (Concursus atau 

Samenloop) 

 

Dalam Kamus Hukum, perbarengan juga disebut Samenloop 

Belanda atau disebut juga dengan Concursus. Secara istilah yang 

dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak 

pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama 

kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan 

tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.
31

 

Sehubung dengan lebih dari satu tindakan pidana yang dilakukan 

oleh satu orang, UTRECHT (1965:197) mengemukakan tentang 3 

(tiga) kemungkinan yang terjadi, yaitu: 

a) Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara 

dilakukannya dua tindak pidana tidak telah di tetapkan satu pidana 

karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak 

pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan 

diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat 

akan dijatuhkan satu pidana, oleh karenanya praktis di sini tidak 
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ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana. 

Misalnya dua kali pembunuhan pasal 338 KUHP tidaklah dipidana 

dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 

(lima belas) tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan 

maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, pasal 65). 

b) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan 

mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah 

menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan 

si pembuat karena tindak pidana yang kedua ini terjadi 

pengulangan, dan disini terdapat pemberatan pidana dengan 

sepertiganya. 

c) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah 

dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum 

mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi 

perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak 

pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana 

maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa tindak 

pidana tersebut. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya 

perbarengan adalah: 

1. Ada dua atau lebih tindak pidana; 

2. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

satu orang; 
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3. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada 

yang diadili;  

4. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili 

sekaligus.
32

 

Selain keharusan untuk menyidangkan atau menyelesaikan 

perkara beberapa tindak pidana (perbarengan) dalam satu majelis 

dengan menjatuhkan satu pidana, hal yang terpenting kedua dalam 

perbarengan ialah mengenai system penjatuhan pidana. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 4 (empat) 

sistem atau stelsel pemidanaan, yaitu: 

a. Sistem Absorbsi : Apabila seseorang melakukan beberapa 

perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing 

diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini 

hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat 

walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. 

b. Sistem Kumulasi Murni : Apabila seseorang melakukan 

beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang 

diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem 

ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang 

dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan. 

c. Sistem Absorbsi Dipertajam : Apabila seseorang melakukan 

beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang 
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masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, 

menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 

(satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini 

diperberat dengan menambah 1/3 (sepertiga). 

d. Sistem Kumulasi Diperlunak : Delik yang masing-masing 

diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel 

ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing 

delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu 

harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari 

pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga).
33

 

2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana 

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, 

concursus ini diatur dalam VI KUHP , yaitu sebagai berikut: 

1) Concursus idealis (pasal 63 KUHP); 

2) Perbuatan berlanjut (delik berlanjut Pasal 64 KUHP); 

3) Concursus realis (pasal 65 s/d 71 KUHP). 

a. Perbarengan satu perbuatan (Concursus Idealis atau 

eendaadsche samenloop) 

Concursus Idealis (Eendaadse Samenloop), yaitu 

suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan 

pidana. System pemberiaan pidana yang dipakai dalam 
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concursus idealis adalah system absorbs, yaitu hanya 

dikenakan pidana pokok yang terberat.
34

 

       Satu wujud perbuatan (een feit) yang melaggar lebih 

dari satu aturan pidana ini diebut juga dengan perbarengan 

peraturan atau gabungan satu perbuatan. Gabungan satu 

perbuatan atau  concursus idealis di atur dalam Pasal 63 

ayat 1 KUHP yang berbunyi:  

“jika  suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu 

aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah 

satu di antara aturan-aturan itu; dan jika berbeda, 

yang dikenakan yang memuat ancaman pidana 

pokok yang paling berat”. 

Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang 

diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan 

maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana 

pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. 

Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana  yang 

diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka 

penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis 

pidana menurut Pasal 10 KUHP. 

       Selanjutnya dalam Pasal  63 ayat (2) terkandung 

adagium lex specialis derogate legi generali (aturan 
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undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang 

umum). Jadi misalkan ada seorang ibu melakukan 

aborsi/pengguguran kandungan, maka dia dapat diancam 

dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan pidana 

penjara 15 tahun. 

       Namun, karena Pasal 341 telah mengatur secara khusus 

tentang tindak pidana ibu yang membunuh anaknya, maka 

dalam hal ini tidak berlaku sistem absorbsi. Ibu itu hanya 

diancam dengan Pasal 341. 

b. Perbuatan Berlanjut (Voortegezette Handeling) 

       Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang 

melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau 

pelanggaran), dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian 

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 

berlanjut, dengan syarat atau kriteria yang dikemukakan 

oleh MvT (Memorie van Toelichting) sebagai berikut: 

1) Harus ada keputusan  kehendak; 

2) Masing-masing perbuatan harus sejenis; 

3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak 

terlalu lama. 

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 

yang rumusannya adalah sebagai berikut: 
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(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka 

hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-

beda, yang akan diterapkan yang memuat ancaman 

pidana pokok yang paling berat. 

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, 

jika orang dinyatakan bersalah melakukan 

pemalsuan atau perusakan mata uang, dan 

menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak 

itu. 

(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-

kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 

dan 470 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan 

nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi 

dari dua ratus lima puluh rupiah, maka dikenakan 

aturan pidana tersebut dalam pasal-pasal 362, 372, 

378, dan 406.
35

 

Delik berlanjut apabila: 

a) Seseorang melakukan beberapa perbuatan; 
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b) Perbuatan itu merupakan kejahatan atau 

pelanggaran sendiri; 

c) Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan 

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai 

perbuatan berlanjut. 

       Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut 

menggunakan sistem absrobsi, yaitu hanya dikenakan 

satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-

beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana 

pokok yang terberat. 

Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus 

dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, 

sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan 

khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang 

terdapat dalam Pasak 364 (pencurian ringan), Pasal 

373 (penggelapan ringan), Pasal 407 ayat (1) 

(perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai 

perbuatan berlanjut.
36

 

c. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis atau Merdaadse 

Samenloop) 

       Yang dimaksud dengan Concursus Realis adalah: 

apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan-perbuatan 

                                                           
36

 Ibid Teguh Prasetyo, hlm.180 



44 
 

dimana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang 

berupa kejahatan dan pelanggaran terhadap kejahatan 

dan/atau pelanggara mana belum ada yang dijatuhkan 

hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh 

pengadilan.
37

 

Maka  dalam concursus realis terdapat: 

a) Seorang pembuat; 

b) Serentetan tindak pidana yang dilakukan 

olehnya; 

c) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau 

berhubungan satu sama lain; 

d) Di antara tindak pidana itu tidak terdapat 

keputusan hakim. 

Dan sistem pemberatan pidana bagi concursus 

realis itu sendiri terdiri beberapa macam, yaitu: 

(1) Kejahatan yang diancam  dengan hukuman 

pokok yang sejenis (pasal 65), penjatuhan 

pidananya dengan menggunakan sistem 

absorbsi yang dipertajam, yaitu dijatuhi satu 

pidana saja (ayat 1) dengan ketentuan bahwa 

jumlah maksimum  pidana tidak boleh 
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melebihi dari maksimum terberat ditambah 

sepertiganya (ayat 2). Contoh kasusnya, 

misalkan  Firman melakukan tiga kejahatan 

yang masing-masing diancam pidana penjara 

4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang 

berlaku adalah 9 tahun + (1/3 x 9) tahun = 

12 tahun penjara. 

(2) Kejahatan yang diancam dengan pidana 

pokok yang tidak sejenis (pasal 66), 

penjatuhan pidananya dengan menggunakan 

sistem kumulasi diperlunak, artinya masing-

masing kejahatan itu diterapkan; yakni 

kepada si pembuatnya dijatuhi pidana 

sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-

kejahatan yang dibuatnya tetapi jumlahnya 

tidak boleh lebih berat dari maksimum 

pidana yang terberat ditambah sepertiganya 

(pasal 1). Apabila kejahatan yang satu 

diancam dengan pidana denda sedangkan 

kejahatan yang lain dengan pidana penjara 

atau kurungan, maka untuk pidana denda 

dihitung dari lamanya kurungan pengganti 

denda (ayat2). Contoh kasusnya, misalkan 
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Firman melakukan dua kejahatan yang 

masing-masing diancam pidana 9 bulan 

kurungan dan 2 tahun penjara. Maka 

maksimum pidananya adalah 2 tahun + (1/3 

x 2 tahun) = 2 tahun 8 bulan. Karena semua 

jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim 

misalnya memutuskan 2 tahun penjara 8 

bulan kurungan. 

(3) Concursus realis berupa pelanggaran, 

penjatuhan pidananya menggunakan sistem 

kumulasi murni, yaitu jumlah semua pidana 

yang diancamkan. Namun, jumlah semua 

pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 

bulan kurungan. 

(4) Concursus realis berupa kejahatan-kejahatan 

ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) KUHP 

tengtang penganiayaan terhadap hewan, 

Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan 

ringan, Pasal 373 KUHP tentang 

penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP 

tentang penipuan ringan, dan Pasal 482 

tentang penadahan ringan, maka penjatuhan 

pidananya berlaku system kumulasi dengan 
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pembatasan maksimum pidana penjara 8 

bulan. 

(5) Untuk concursus realis baik kejahatan 

maupun pelanggaran, yang diadili pada saat 

yang berlainan, berlaku Pasal 71 KUHP 

yang berbunyi:  

”jika seseorang setelah dijatuhi pidana, 

kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena 

melakukan kejahatan atau pelanggaran lain 

sebelum ada putusan pidana itu, maka 

pidana yang dahulu diperhitungkan pada 

pidana yang akan dijatuhkan dengan 

menggunakan aturan-aturan dalam bab ini 

mengenai perkara-perkara diadili pada saat 

yang sama.” 

 

F. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa 

yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-

unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.
38

 

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP dipidana sebagai pelaku 

tindak pidana: 

a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan; 

b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
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ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 

perbuatan.
39

 

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku 

tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan: 

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger) 

       Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik 

dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang 

melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara 

penyertaan adalah dengan 2 kriteria: 

a)  perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya 

tindak pidana. 

b) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.  

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana 

(doen pleger) 

       Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud 

dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan 

syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen 

pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan 

yang ada dalam Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht MvT 

WvS Belanda, yang berbunyi bahwa : 

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak 

pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain 
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sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan 

perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, 

karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada 

kekerasan”.
40

 

 

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya, yang dimaksud dengan 

orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila 

orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan 

tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara 

praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam 

doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus 

ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus 

domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak 

langsung). 

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan 

dengan cara memperlalat orang lain: 

a. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung 

oleh pembuat penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain 

(manus ministra); 

b. Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas 

perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan 

tindak pidana; 

c. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang 

dipidana adalah pembuatan penyuruh. 
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(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan yang dimaksud dengan tanpa 

kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan 

oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh 

kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya 

tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya 

inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga 

niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada 

pembuat penyuruh (doen pleger). 

(c) Karena tersesatkan yang dimaksud dengan tersesatkan disini 

adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak 

pidana yang disebabaklan oleh pengaruh dari orang lain dengan 

cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka 

memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan 

orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab 

kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. 

(d) Karena kekerasan yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) di 

sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik 

yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu 

tidak berdaya. 

       Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa 

orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam 

hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai 
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manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan 

dikategorikan manus domina 

       Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak 

dipidananya orang yang disuruh, karena:
41

 

1) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan 

bertanggungjawab; 

2) berdasarkan Pasal 44 KUHP; 

3) daya paksa Pasal 48 KUHP; 

4) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan 

5) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang 

disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).
42

 

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) 

       KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang 

dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini 

menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana 

harus memenuhi dua syarat ; 

1) harus adanya kerjasama secara fisik. 

2) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama 

untuk melakukan tindak pidana.
43

 

       Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (mede pleger), oleh 

MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang 
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yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. 

Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih 

membutuhkan penjabaran lebih lanjut. 

       Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan 

perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan 

perbuatan pidana”. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut 

mengerjakan.
44

 Namun beliau juga mengingatkan bahwa janganlah 

hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-

tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. 

Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada 

kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat 

ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
45

 

 

       Selain itu juga A.Z. Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi 

turut serta sebagai berikut:
46

 

“Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (medepleger) ialah dua 

orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-

sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan 

mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian 

peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi 

terwujudnya delik (tindak pidana)”. 
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       Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori 

untuk menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat 

peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah 

dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat 

yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan 

tindak pidana tersebut. 

       Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur 

tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap 

terwuudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta 

telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk 

mewujudkan tindak pidana. 

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain 

untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) 

Istilah dalam bentuk penyertaan ini oleh para sarjana digunakan 

dengan istilah yang saling berbeda. Istilah uitlokker oleh sebagian 

sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan istilah 

pembujuk, hanya Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk 

uitlokking. Selain itu Lamintang menerjemahkan uitlokken dengan 

menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan 

Andi hamzah menggunakan istilah memancing.
47

 

Syarat-syarat uit lokken : 
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1) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk 

melakukan tindak pidana. 

2) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak 

pidana. 

3) cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang 

tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, 

ancaman, dan lain sebagainya). 

4) orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana 

sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan. 

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi 

baik mereka yag melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 

turut serta melakakuan perbuatan. Maka di atas kesemua mereka 

adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua 

diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana 

yang dilakukan.
48

 

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan persekusi. 

Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku 

(internal) maksudnya adalah yang mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan sebuah tindakan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu 

sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor yang 

kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat terdapat di luar diri 

                                                           
48

 Pasal 55 ayat 1 sub 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 



55 
 

pribadi si pelaku (eksternal). Maksudnya adalah yang mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari si pelaku 

itu sendiri yang didasari oleh faktor lingkungan. 

Teori yang dipergunakan oleh penulis dalam menganilisis 

permasalahan - permasalahan yang berkaitan dengan kejatahan atau 

penyebab pelaku melakukan kejahatan merupakan teori asosiasi 

diferensial (Differential Assocation Theory). Teori asosiasi diferensial 

atau differential association dikemukakan pertama pertamakali oleh 

Edwin H. Suterland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of 

Criminology. 

Menurut Edwil H.Sutherland teori asosiasi diferensial (Differntial 

Association Theory), pelaku kriminal merupakan prilaku yang di 

pelajari dalam lingkungan sosial yang di lakukan dengan mereka yang 

melangggar norma – norma masyarakat termasuk norma hukum.
49

 

Ditinjau dari pendapat Edwin H.Sutherland tententang teori 

asosiasi diferensial (Differntial Association Theory), penulis 

menyimpulkan bahwa tingkah laku jahat dapat di pelajari melalui 

interaksi dan komunikasi yang di pelajari dalam kelompok adalah 

teknik untuk melakukan kejahatan serta alasan–alasan yang 

mendukung perbuatan jahat tersebut, menjelaskan pandangannya 

tentang sebab – sebab terjadinya kejahatan. 
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G.  Tinjauan Umum Hukum Pidana 

1. Pengertian Hukum Pidana 

       Pengertian hukum pidana, dapat membantu memberikan deskripsi 

awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian hukum pidana yang 

diberikan para ahli, diantaranya sebagai berikut: 

       W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu 

terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-

larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan 

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat 

khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu 

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 

tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan 

dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-

tindakan tersebut. 

       Pengertian hukum pidana menurut Simons  adalah : “hukum pidana 

dibagi menjadi hukum pidana objektif atau strafrecht in objectieve zin dan 

hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjectieve zin”. 

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau 

yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale. Simons 

merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai: 

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam 

dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; 
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2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 

penjatuhan pidana, dan; 

3. Keseluruhan ketentuan yang memberi kan dasar untuk penjatuhan 

dan penerapan pidana.
50

 

 

Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara 

luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 

a. Dalam arti luas: 

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk 

mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu; 

b. Dalam arti sempit: 

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan 

melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan 

yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi ius 

puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti 

subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur 

hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, 

menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang 

melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum 

pidana. Dengan kata lain, ius puniendi harus berdasarkan kepada 

ius poenale.
51
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       Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, “Hukum pidana adalah 

bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk” : 

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 

pidana sebagai mana yang telah diancamkan;  

3. Dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 

melanggar larangan. 

Dalam definisi dia atas, ada dua hal yang perlu ditegaskan yaitu : 

a. Pertama : bahwa hukum pidana adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini ditolak 

pendapat bahwa hukum pidana adalah bergantung pada 

bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi 

saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam 

bagian-bagian hukum lainnya. 

b. Kedua : berhungan dengan definisi tersebut, maka yang 

penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si 

terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu, terlebih 

dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan 
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perbuatan pidana atau tidak. Dan aspek atau, segi dari 

hukum pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan 

seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan 

kemudian menentukan apakah orang yang melakukan 

perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan 

ggdipersalahkan karena perbuatan tersebut atau tidak, hal 

itu jangan dicampuradukkan ; sebab masing-masing ini 

sifatnya berlainan, Adanya perbuatan pidana didasarkan 

atas asas : Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya 

tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan 

undang-undang; dalam bahasa Latin: Nullum delictum, 

nulla poena sine praevia lege, Sedangkan penanggung 

jawab dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: Tidak 

dipidana jika tidak ada kesalahan.
52

 

 

                                                           
52

 Prof. Moeljatno, S.H, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 1-11 


